
Giorgio Morandi  (Bolonya, 1890 – 1964)

Morandi

Una lámpara. Un vaso. Una botella.
Sin más utilidad ni pertenencia
que estar ahí, que dar a la consciencia
un soporte casual. Mas no la huella

del hombre que la enciende o que los usa
para beber: todo ha sido blanqueado
o cubierto de cal y nada acusa
abandono, descuido ni cuidado.

Sólo la luz es familiar y escueta,
el relieve eficaz; la sombra neta
se alarga en el mantel. El día quedo

sigue el paso del tiempo con su vaga
irrealidad. La tarde ya se apaga.
Los objetos se abrazan: tienen miedo.

Severo Sarduy, Madrid, 1993.
"Un testigo fugaz y disfrazado", Hiperión



Bodegó, 1914. Oli sobre tela. 102 x 40 cm. Collections Mnam. Centre Georges Pompidou. Paris. França. 
Obra de Giorgio Morandi



Bodegó, 1916. Oli sobre tela. 82,5 x 57,5 cm. The Museum of Modern Art. Nova York. USA. 
Obra de Giorgio Morandi



Bodegó, 1919. oli sobre tela. 51,5 x 55 cm. Col·lecció particular. Florència. Itàlia. Obra de Giorgio Morandi



Bodegó, 1920. Oli sobre tela. 49,5 x 52 cm. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf. Alemanya. 
Obra de Giorgio Morandi



Bodegó, 1926. Oli sobre tela. 60 x 60 cm. Col·lecció Alberto della Raggione. Florència. Itàlia. 
Obra de Giorgio Morandi



Naturalesa morta amb la tela a l’esquerra, 1927. Estampa. Calcografia. “Aguafuerte”. 
Obra de Giorgio Morandi. 



Naturalesa morta amb tasseta i garrafa, 1929. Estampa. Calcografia. “Aguafuerte”.
Obra de Giorgio Morandi



Naturalesa morta, 1930. Estampa. Calcografia. “Aguafuerte”. Obra de Giorgio Morandi



Bodegó, 1932. Oli sobre tela. 62,2 x 72 cm. Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Roma. Itàlia. 
Obra de Giorgio Morandi



Bodegó, 1937.Oli sobre tela. 62 x 76 cm. Col·lecció particular. Florència. Itàlia. Obra de Giorgio Morandi



Bodegó, 1938. Oli sobre tela. 24,1 x 39,7 cm. The Museum of Modern Art. Nueva York. USA. 
Obra de Giorgio Morandi



Bodegó, 1942. Oli sobre tela. 47 x 40,5 cm. Fondazione Magnati Rocca. Mamiano di Traversetolo. Parma. Italia. 
Obra de Giorgio Morandi



Bodegó, 1942. Oli sobre tela. 30 x 40 cm. The Art Gallery of Western Austràlia. Obra de Giorgio Morandi



Bodegó, 1943. Oli sobre tela. 25 x 40 cm. Col·lecció Boschi-Di Stefano. Museu d'Art Contemporani. Milà. Itàlia. 
Obra de Giorgio Morandi



Bodegó, 1946. Oli sobre tela. 29,9 x 47,7 cm. Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Roma. Itàlia. 
Obra de Giorgio Morandi



Bodegó, 1948. Oli sobre tela. 36 x 36 cm. Cortesia de la Paolo Baldacci Gallery. Nova York. USA. 
Obra de Giorgio Morandi 



Bodegó, 1952.Oli sobre tela. 32 x 48 cm. Museu Bolonya. Itàlia. Obra de Giorgio Morandi



Naturalesa morta, 1956. Aquarel·la sobre paper. Obra de Giorgio Morandi



Natura Morta, 1956. Museu Morandi, Bolonya



Natura morta, 1962. Museu de Bolonya. Itàlia. Obra de Giorgio Morandi



Bodegó, 1963. Oli sobre tela, 25,5 x 30,5 cm. Museu de Bolonya. Itàlia. Obra de Giorgio Morandi



Natura morta, 1963. Museu de Bolonya. Itàlia. Obra de Giorgio Morandi



Giorgio Morandi (Bolonya, 1890 – 1964)

Natura Morta

Nadie nos dijo que la vida era esto.
Pero al verlas, las copas, las botellas, 
esa alba franqueza de las estrellas 
que se hunde en la silueta y en el gesto,

nos dejaban el orden y el misterio
de las cosas amables, conocidas,
más deseables cuanto más sabidas,
en su brillo invernal de trazo serio.

Como una aparición, el blanco viste
un mundo hecho de jarros y de flores
bajo un amanecer de luz herida,

un tanto mineral y un tanto triste
en su lírica ausencia de colores.
Nadie nos dijo que esto era la vida.

Raúl Eguizábal, Madrid, 1996
"Salón de aparecidos", Galería Estampa.



Atributs  a l’obra de Morandi

“Tenia la paciència de deixar que la pols cobris les seves ampolles i bols, esmorteint la seva lluentor, 
que la llum gastés els colors (...)” Metropolitan Museum de Nova York

“Giorgio de Chirico va dir d'ell que vivia submergit en l'astronomia de les coses: les més properes i vulgars, 
ampolles, llaunes panxudes d'oli, gerres, tasses de porcellana, pots d'aliments, caixes. 
Altres viuen, vivim, amb el desassossec del no aconseguit o del perdut, d'anar i tornar,

d'estar en una altra part, de tornar sobre els nostres passos per explorar un camí que deixem enrere,
amb l'ambició insensata de dir-ho tot.”

“La sensació que tenim en mirar un per un els quadres de Morandi és la d'una familiaritat construïda 
a base de reiteracions que estan fetes de canvis molt subtils, com els que observem en les formes de la naturalesa, 

en la perpètua transformació i novetat del mateix (...)”    Reportatge: IDA Y VUELTA/ Astronomia de Morandi

“La lentitud atenta amb què pintava Morandi es trasllada a nosaltres, la seva vocació de perseverança solitària 
i de rectitud enmig dels trastorns del segle, de les gesticulacions i els escarafalls de l'art i 

l'histrionisme entre messiànic i mercantil de tants artistes. "La meva única ambició", 
va dir una vegada, "és gaudir la calma que necessito per treballar".   Stephen Haller: Remembering Morandi

“L'atenció distreta només adverteix monotonia, i fuig a la recerca d'entreteniment. El que Morandi demana és, 
en un grau menor, el mateix que s'exigeix   a si mateix, la quietud fervorosa d'una contemplació 

que suspèn el temps, que permet veure simultàniament la veritat i l'aparença de les coses, 
la seva condició doble de presència tangible i d'il·lusió dels sentits(...)” Mas de Arte



Biografia de Giorgio Morandi 

Giorgio Morandi va néixer a Bolonya el 1890, va estudiar a l'Acadèmia de Belles Arts de Bolonya. El 1910 va viatjar a Venècia i Florència, on va descobrir l'obra de 

grans artistes del Renaixement italià (Giotto, Masaccio, Piero de la Francesca, Paolo Ucello), però qui més va influir va ser Paul Cézanne (encara que no visitaria França, 

concretament París, fins 1956), especialment en la seva llarga sèrie de bodegons.

El 1913, després de superar amb certes dificultats l'examen d'aptitud per a l'ensenyament, Morandi aconsegueix una modesta plaça de professor suplent en escoles

elementals, que mantindrà fins a 1929 i que el portarà a pobles perduts de la Regina de Emilia. Sobre aquesta època escriu De Chirico: "per mantenir la seva obra en la

puresa, de nit, a les aules desolades d'alguna escola elemental, Morandi ensenya als nens les lleis eternes del dibuix geomètric, el fonament de tota gran bellesa i de

tota profunda malenconia ". També el 1913, el pintor comença a relacionar-se amb els futuristes per mediació del seu company d'estudis Osvaldo Licini, que el posa en

contacte amb Marinetti, Russolo i Boccioni. En els mesos següents, Morandi assisteix amb certa freqüència a les reunions del grup i presenta dues obres a la Primera

Exposició Futurista Lliure, celebrada a Roma a la primavera de 1914. Però manté la seva independència enfront del moviment liderat per Marinetti i, sense perdre

l'empremta cezannià, es va aproximant al cubisme. Morandi, que el 1912 havia començat una important activitat com a gravador, veu la seva carrera interrompuda

bruscament perla Primera Guerra Mundial. És cridat a files el 1915, emmalalteix greument i és internat en un hospital.

Encara que d'aquests anys es conserven escasses obres, pinta poc i destrueix la major part del seu treball, els problemes de salut no li impedeixen dur a terme un 

profund procés de reflexió que desemboca el 1918 en l'anomenat període metafísic.

Fa amistat amb Giorgio de Chirico, per qui serà també molt influït, i qui associava l'obra de Morandi amb el que va anomenar "la metafísica dels objectes més comuns" 

Part de la iconografia del pintor bolonyès són gots, ampolles, etc., Que , col·locats sobre una taula, es converteixen en els principals protagonistes dels seus quadres. 

Morandi seguia així al seu admirat Cézanne en l'elecció dels bodegons senzills com a mitjà d'expressió de la seva pintura.

El 1945 es celebra la seva primera exposició individual, a la galeria Fiore de Florència. Entre 1930 i 1956 va ser professor de gravat a l'aiguafort a l'Acadèmia de Belles 

Arts de la seva ciutat natal. Va ser guardonat amb el Primer Premi de la Biennal de Venècia de 1948 i amb el gran premi de la Biennal de Sao Paulo de 1957.

Giorgio Morandi va morir a Bolonya el 1964. El 2001 va obrir les seves portes el Museu Morandi en una secció del Palazzo d'Accursio, seu del govern local de Bolonya.

Com a curiositat, el 1960 el director Federico Fellini rendiria tribut a Morandi en el seu llargmetratge La Dolce Vita, on apareixien algunes de les seves pintures.



21 de Gener 2012


